SGP ES 2020/1568
DECRET.De conformitat amb el que disposa l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament
d’Argentona aprovada pel Ple Corporatiu de data 7 de març de 2016 i que es considera
aprovada definitivament publicant-se íntegrament al BOPB en data 6 de juny de 2016 i vist el
marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vistes les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A FINANÇAR PROJECTES I/O ACTIVITATS, en els àmbits de
benestar social, esports, cultura i medi ambient, i de suport a actes commemoratius, i
d’acord amb els barems de valoració indicats a les esmentades bases relatives a
subvencions per a activitats, actuacions o programes de suport en l’àmbit d’ESPORTS.
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Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides i a proposta de
Serveis Personals, vinc a decretar el següent:
Primer.- Atorgar a les entitats que es relacionen, subvencions per un import de 29.700
euros, per a sufragar en part les despeses produïdes com a conseqüència del
desenvolupament de les seves activitats, actuacions o programes de suport en l’àmbit
d’ESPORTS, que es detallen:
HANDBOL CLUB LAIETÀ ARGENTONA
(Participació a les diferents categories de l'handbol català,
femení i masculí 2020 (projecte) ..............................................................................4.284,61euros
CLUB ARGENTONA BOCS
(Temporada 2019-20 (projecte) ................................................................................2.402,49 euros
C.F.S. OLIMPIC ARGENTONA
(Entrenaments i competicions Temporada 2019-20 FCFS (projecte) ...................3.769,34 euros
FUTBOL CLUB ARGENTONA
(Temporada esportiva 2019-20 (projecte) ...............................................................6.006,36 euros
CLUB BÀSQUET ARGENTONA
(Temporada 2019/20 (projecte) ................................................................................7.853,71euros
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Vist els informes de la Regidoria d’Esports, en relació a les subvencions de l’Ajuntament
d’Argentona en l’àmbit d’ESPORTS, per l’exercici 2020, i a tenor de l'informe, amb
conformitat, lliurat per Intervenció en data 14 de desembre de 2020 referent a que hi ha
consignació a l'efecte a la partida 330-341-48901, per import de 29.700 euros.
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(Festivals, campionats, trofeus, formació i
període COVID-19 2019-20 (projecte) ......................................................................2.495,88 euros
CLUB ESPORTIU CRAZY JUMPERS
(Temporada de competicions 2020 (projecte) ........................................................2.128,37euros
CASINO D’ARGENTONA
(Foment de pàdel i tennis any 2020 (projecte) ..........................................................759,24 euros
Segon.- Disposar l’import de 29.700,00 euros amb càrrec a la partida 330-341-48901 del vigent
pressupost municipal, per fer front a les subvencions que s’atorguen. El pagament d’aquest
import es farà efectiu en un sol pagament avançat del 100% un cop acceptada per part dels
beneficiaris l’esmentada subvenció.
Tercer.- Les entitats beneficiàries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió,
hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la
concessió.
Transcorregut un mes a partir de la recepció de l’indicat acord, sense manifestar
expressament les seves objeccions, s’acceptarà tàcitament.
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Cinquè.- La data màxima per a presentar la justificació de les subvencions serà fins el 15 de
gener de 2021.
Tota la informació i documentació necessària per aquesta justificació, està penjada al web
municipal: http://argentona.cat/subvencionsentitats (Cal anar a: JUSTIFICACIÓ)
Donat que totes les entitats han sol·licitat projectes o activitats que no tenen per objecte el
finançament general de l’ entitat (projectes detallats en l’apartat primer), la justificació
s’haurà efectuar mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa,
que contindrà:
a)

b)

Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents
bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats
obtinguts.
Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2
del RLGS, que ha de contenir:
a. Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb les factures que justifiquin, com a mínim
l’import de la subvenció concedida. En cas de que la liquidació resultés amb superàvit, la
quantitat concedida serà reduïda en el seu import fins a equilibrar les despeses i els
ingressos per tal que la subvenció o ajut no pugui convertir-se en un lucre injustificat.
Si es produeix variació del pressupost inicial al definitiu, superior al 10%, s'haurà de justificar
el motiu.
Així mateix, en cas de que en la liquidació final es produís una disminució del pressupost,
superior al 20% del pressupost inicial, l’Ajuntament podrà reduir la subvenció d’acord amb la
variació produïda.
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Quart.- Autoritzar la percepció de fons del 100% de les subvencions concedides a les
entitats relacionades en el punt primer, i Ordenar el pagament avançat del 100% de les
subvencions concedides, un cop acceptada per part dels beneficiaris l’esmentada subvenció.
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Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
Sisè.- Remetre a la Base de dades nacional de subvencions la informació sobre la
convocatòria i concessió en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
Setè.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, als Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i de Transparència.
Vuitè.- Donar trasllat dels presents acords als Serveis de Transparència als efectes de
publicitat i transparència de l’Ajuntament.
A Argentona,
Ho mana i signa, l’Alcaldessa d’Argentona, Georgina Sabadell Simó
Signatura de secretaria (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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c)

b. Relació de factures i les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir els
requisits següents:
- Ser originals o fotocòpia compulsada. Aquestes es poden substituir per una declaració en la
relació on constin que les factures són fidel reproducció dels seus originals, els quals, estan
arxivats a la seu de l'entitat i a disposició de l'Ajuntament.
- Amb data de l’any en què s’atorgui la subvenció. Excepcionalment, es podran acceptar
justificants de l’any anterior sempre i quan aquests afectin a l’any en curs (fitxes
esportives, arbitratges, equipacions, material,... del curs o temporada de l’any anterior a
l’any en curs + any en curs)
- Anar obligatòriament a nom del beneficiari o beneficiària de la subvenció.
- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor
o raó social i del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data
de l’emissió).
- Acreditar el pagament de les factures mitjançant: rebut (l’import màxim que s’accepta d’un
rebut pagat en efectiu és de 500 euros), transferència bancària, taló nominatiu i conformat,
etc.
Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l’activitat
subvencionada, on consti la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament en la publicitat dels actes
que se subvencionin, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori documentació o material
imprès, com poder ser les beques, premis o altres. En tota documentació i propaganda escrita o
gràfica de l’acte haurà de constar que és una activitat subvencionada, i haurà d’incloure
l’anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l’Ajuntament d’Argentona.
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